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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้าย

ช้าง สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 
ในปีการศึกษา 2557  จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   จ านวน 57 ข้อ 
วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพของการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 
ส่วนใหญ่ได้มีปฏิบัติงานทุกด้าน คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  
การจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรมีจ ากัด 
ภาระงานมาก บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน  ได้รับ
งบประมาณในการด าเนินงานระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล ขาดห้องศูนย์สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ขาด
ระบบค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรและนักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศได้
อย่างไม่เต็มศักยภาพ แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศ คือ ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ด้าน
ต่าง ๆ ตามระบบงานสารสนเทศและด าเนินการให้มีทั้งการวางแผนการปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบ และ
การน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศอย่างครบวงจร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศของ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 
สังกดัเทศบาลเมืองพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
 
 
 



2 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน  
 2. ศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาล
เมืองพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
 3. สร้างแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาข้อค าถาม โดยปรับ
มาจาก กมลพรรณ   กันทะทิพย์ (2553) 
 4. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง รับ
ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 
 6. ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งสุดท้าย จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นส าหรับ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 
สังกัดเทศบาลเมืองพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 สภาพการจัดการงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาล
เมืองพังงา อ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศเป็นแบบปลายเปิด  
(Open-ended form) 
 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัดเทศบาลเมือง
พังงา อ าเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา ผู้วิจัยเสนอสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศ คือ ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พบว่าได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ได้ก าหนดขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้วางแผนและตรวจสอบแหล่งที่มา
ของข้อมูล ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติคือ การตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ของข้อมูล ไม่มีการปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า 
บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมากขาดความรู้ความช านาญในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล งบประมาณในการ
ด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่เพียงพอ ข้อมูลมีปริมาณมากท าให้ต้องใช้เวลามากในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันยากแก่การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนข้อเสนอแนะในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมหรือจ้างบุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มาท างานเต็มเวลาหรือบางเวลาควรพัฒนาบุคลากรโดยการจัด
อบรมหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล มากยิ่งขึ้น ควร
จัดหาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ควร
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ 
 ด้านการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ได้ก าหนดขอบเขตด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้วางแผน
และตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คือการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันและความสมบูรณ์
ของข้อมูล และไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการตรวจสอบข้อมูล ส าหรับปัญหาในการ
ตรวจสอบข้อมูล พบว่า บุคลากรมีจ ากัดมีภาระงานมาก ขาดความรู้ความช านาญในด้านการตรวจสอบข้อมูล 
ข้อมูลมีปริมาณมาก และไม่เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรจ้างบุคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญในด้านการตรวจสอบข้อมูลมาท างานเฉพาะกิจ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ ควรจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 ด้านการประมวลผลข้อมูล พบว่า ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล ได้
ประมวลผลข้อมูลตามขอบเขตงานของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล ได้
ประมวลผลข้อมูลโดยการจัดเรียงข้อมูลหรือการจัดกลุ่ม ได้ประมวลผลโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยมีอุปกรณ์
ช่วย และได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วแก้ไขปรับปรุงเมื่อมีความผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล ได้มีการ
วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลโดยประมวลผลข้อมูลโดยการค านวณ ส่วนที่ไม่ได้มี
การปฏิบัติ คือ การจัดสรรงบประมาณในการประมวลผลข้อมูล ส าหรับปัญหาของการประมวลผลข้อมูล พบว่า 
บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความช านาญในด้านการประมวลผลข้อมูล งบประมาณในการ
ด าเนินงานประมวลผลข้อมูล ไม่เพียงพอ โปรแกรมที่ใช้งานส าหรับการประมวลผลข้อมูล จากต้นสังกัดไม่
สมบูรณ์และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ ขาดวิธีการประมวลผลข้อมูลที่เป็น
ระบบ ส าหรับข้อเสนอแนะในการประมวลผลข้อมูล คือ ควรจัดอบรมหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในด้านการประมวลผลข้อมูล ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งอาจด าเนินการเอง หรือจ้างบุคคลที่มีความรู้ความช านาญด าเนินการให้เฉพาะกิจ ควร
จัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล 
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 ด้านการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล พบว่า ได้มีการจัดสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ตู้เก็บเอกสาร ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล ได้จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่ 
โดยใช้แฟ้มข้อมูลหรือป้ายนิเทศ หรือเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ ส าหรับที่ไม่ได้มีการปฏิบัติ คือการจัดท าระบบค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ และไม่ได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบรายงานข้อมูลสถิติ  ส่วนปัญหาในการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล พบว่า วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ มีสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่เป็นสัดส่วนอยู่รวมกับงานอ่ืน ๆ ท า
ให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาดระบบค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน ส าหรับข้อเสนอแนะการจัด
หน่วยหรือ คลังข้อมูล คือ ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอ ควรจัดให้มีห้องศูนย์
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ควรจัดท าระบบสืบค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ตรวจสอบผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งได้แก้ไข
ปรับปรุงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดพลาด ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ไม่ได้มี
การปฏิบัติ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยใช้สถิติ และไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขอบเขตของงาน ส าหรับปัญหาของการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมาก ขาดความรู้
ความช านาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูล ขาด
ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง ส่วนข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ควรฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง 
 ด้านการน าข้อมูลไปใช้ พบว่า ได้มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการรายงาน
การศึกษาตนเอง การประเมินตนเอง และน าไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปีได้น าข้อมูลและสารสนเทศไป
ใช้ในการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน น าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม น าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใช้ในการนิเทศ ให้ค าปรึกษา รวมทั้งได้น าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการจัดการ ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของการบริหารจัดการโรงเรียน 
น าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงาน ส าหรับฝ่ายบริหาร น าไปใช้ในการประเมินแผนงาน 
โครงการ การตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงานโครงการ และน าไปใช้ในการระบุจุดเด่น จุดด้อย ส่วนที่ไม่ได้มี
การปฏิบัติ คือการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าระบบการปฏิบัติงานตามแผน นอกจากนี้การ
จัดการระบบสารสนเทศด้านการน าข้อมูลไปใช้ และตามความคิดเห็นของสภานักเรียน พบว่า ได้มีการน า
ข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมทั้งใช้ในการก าหนดบทบาท ภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบงานสภานักเรียน ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษา งานสภา
นักเรียน น าไปใช้ในการระบุจุดเด่น จุดด้อย ของสภานักเรียน ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท า
ระบบการปฏิบัติงานตามแผนงานสภานักเรียน ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตรวจสอบควบคุมการ
ด าเนินงานสภานักเรียน น าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการงานสภานักเรียน 
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ส่วนที่ไม่ได้มีการปฏิบัติ คือ การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการประเมินแผนงานและโครงการงานสภา
นักเรียน ไม่มีการน าไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปีของสภานักเรียน ไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้ อมูล
และสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของการบริหารจัดการงานสภานักเรียน ไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมของสภานักเรียน รวมทั้งไม่ได้
น าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงาน และไม่ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการรายงานผล
การด าเนินงานของสภานักเรียน ส าหรับปัญหาของการน าข้อมูลไปใช้ พบว่า บุคลากรและนักเรียน ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างไม่เต็มศักยภาพส่วนข้อเสนอแนะในการน าข้อมูลไปใช้ คือ ควรน า
ข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนงาน โครงการและงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ควรน าเสนอข้อมูล และสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน มีความหลากหลาย ให้บุคลากรทุกคน
รับทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้นข้อเสนอแนะ ในการจัดการระบบสารสนเทศ 
 1. แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านการวางแผน ควรมี
การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดสรรงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ด้านการปฏิบัติตามแผน หากมีงบประมาณเพียงพออาจท า
การจ้างบุคคลอ่ืนมาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 
แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การทดลอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายใน
หรอืจากภายนอกโรงเรียน ด้านการตรวจสอบ ควรตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข ควรปรับปรุงแก้ไขหากตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบข้อมูลในด้านการวางแผน ควรมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลควรวางแผนในการตรวจสอบข้อมูล ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบข้อมูล ก าหนดขอบเขตด้านการตรวจสอบข้อมูล จัดสรรงบประมาณในการตรวจสอบข้อมูล ก าหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน ควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ตรวจสอบ
ความเป็นปัจจุบันและความสมบูรณ์ของข้อมูล ด้านการตรวจสอบ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
ด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด 
 3. แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการประมวลผลข้อมูลในด้านการวางแผน ควรมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลควรวางแผนพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูล ก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล จัดสรรงบประมาณในการประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูล ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน หากมีงบประมาณเพียงพออาจท าการจ้างบุคคล
อ่ืนมาด าเนินการประมวลผลข้อมูล ควรประมวลผลข้อมูลตามขอบเขตงานของโรงเรียน ประมวลผลข้อมูลโดย
การค านวณ ประมวลผลข้อมูลโดยการจัดเรียงข้อมูลหรือการจัดกลุ่ม ประมวลผลข้อมูลโดยใช้แรงงานคนเป็น
หลักโดยมีอุปกรณ์ช่วย ประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านการตรวจสอบควรตรวจสอบความ
ถูกต้องในการประมวลผลข้อมูล และในด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรแก้ไขปรับปรุงเมื่อมีความผิดพลาดในการ
ประมวลผลข้อมูล 
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 4. แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูลในด้านการวางแผน 
ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ ควรจัดสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน ควรจัดเก็บข้อมูล
และสารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้แฟ้มข้อมูลหรือป้ายนิเทศ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบ
รายงานข้อมูลสถิติ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้แผ่นพับ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ตู้เก็บ
เอกสาร จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้อุปกรณ์บันทึก จัดท าระบบสืบค้นหาข้อมูล
และสารสนเทศด้านการตรวจสอบ ควรตรวจสอบความถูกต้องในการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล และในด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข ควรแก้ไขปรับปรุงเมื่อมีความผิดพลาดในการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล 
 5. แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการวางแผน ควรมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดระยะเวลาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน หากมีงบประมาณ
เพียงพออาจท าการจ้างบุคคลอื่นมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งานวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตของงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องโดยใช้สถิติ หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านการตรวจสอบ ควรตรวจสอบผลของการวิเคราะห์ข้อมูล และในด้านการปรับปรุง
แก้ไข ควรแก้ไขปรับปรุงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดความผิดพลาด 
 6. แนวปฏิบัติในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการน าข้อมูลไปใช้ในด้านการวางแผน ควรมีการ
น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของการบริหารจัดการ น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ใน
การจัดท าวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของโรงเรียน น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงาน ส าหรับฝ่ายบริหาร 
ส่วนในด้านการปฏิบัติตามแผน ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าระบบการปฏิบัติงานตามแผน 
น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการก าหนด
บทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการนิเทศ ให้ค าปรึกษา ด้านการ
ตรวจสอบนั้น ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการประเมินแผนงานและโครงการ ควรน าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใช้ในการตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงานโครงการ น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการรายงาน
การศึกษาตนเองและการประเมินตนเองและในด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการ ควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการระบุจุดเด่น 
จุดด้อยรวมทั้งควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 การจัดการระบบสารสนเทศในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลพร้อม
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ทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ได้ก าหนด
ขอบเขตด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้วางแผนและตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล เช่นเดียวกับ วีระ สุภากิจ 
(2549) พบว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่ต้องจัดเก็บ มีการก าหนดขอบเขต
ข้อมูล รายการข้อมูล ควรมีผู้รับผิดชอบที่แน่นอนแม้โรงเรียนจะไม่มีกรอบอัตราก าลัง มีวิธีการจัดเก็บและสร้าง
เครื่องมือเก็บให้เหมาะสมกับแหล่งข้อมูล และมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทั้งในและนอกโรงเรียน ส่วน 
เกรียงศักดิ์   พราวศรี (2544) ก็พบว่า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรจัดเตรียมเครื่องมือ วางแผนและจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูล มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติลงมือเก็บข้อมูลเป็น
ระยะตามเครื่องมือที่ก าหนดให้เก็บและบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มเอกสาร นอกจากนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546) ได้สรุปว่าในกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศต้องมีการวางแผนการเก็บข้อมูลโดยที่ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยก าหนดลักษณะของข้อมูล วิธีการเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล มีการจัดหาหรือสร้าง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยค านึงถึงความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บมาโดยจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
เรียกใช้ได้สะดวก และน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และท าการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง  ส าหรับข้อค้นพบของ จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ (2549) ก็พบว่าส่วนใหญ่ได้
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส่วนปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมาก ขาดความรู้ 
ความช านาญในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล งบประมาณในการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ ข้อมูล
มีปริมาณมากท าให้ต้องใช้เวลามากในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันยากแก่การจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อค้นพบนี้เป็นไปในท านองเดียวกับที่ 
บรรเจิด สิทธิโชค (2550) พบว่า ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การก าหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนตัวบ่อย มีภาระงานหน้าที่ซ้ าซ้อนหลายด้านและขาดความรู้ ความใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ดีและขาดเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ สิทธิชัย โขนงนุช (2550) พบว่า
ปัญหาหาในการเรียกใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจมีสาเหตุมาจากขาดวิธีการจัดระบบที่ดี ขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดระบบการจัดเก็บ   
 ส่วนข้อเสนอแนะการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมหรือจ้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มาท างานเต็มเวลา หรือบางเวลาควรพัฒนาบุคลากรโดย
การจัดอบรมหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล มาก
ยิ่งขึ้น ควรจัดหาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
เป็นระบบ  ซึ่งสอดคล้องกับวรพงษ์ สันติวงค์ (2550) ได้กล่าวว่า ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และ
ทักษะในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และทักษะการจัดการสารสนเทศ ส าหรับ 
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 ด้านการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมูล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ได้ก าหนดขอบเขตด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้วางแผน
และตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล เช่นเดียวกับที่ วีระ สุภากิจ(2549) พบว่าการตรวจสอบข้อมูลต้องมีความ
เป็นปัจจุบัน คือช่วงเวลาที่ข้อมูลเกิดเหมาะสมกับเวลา และทันกับเวลาที่จะใช้หรือไม่ ข้อมูลบางรายการต้อง
เก็บปีละครั้งบางรายการมีอายุเป็นปัจจุบัน 3 ปีแล้ว คือยังไม่มีที่ใหม่กว่านี้ มีความเที่ยงตรง ตามเนื้อหาของ
สารสนเทศที่ต้องการคือมีคุณสมบัติในการสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์และลักษณะงานมีความเพียงพอ 
และไม่เบี่ยงเบนเช่น ข้อมูลนักเรียนส าหรับรายงานผลก็อาจจะเพียง 1 ปีการศึกษา แต่ถ้าเพ่ือการวางแผนอาจ
ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พยากรณ์ล่วงหน้าอีก 5 ปี มีความถูกต้องแม่นย า คือมีการบันทึกจากสภาพความ
เป็นจริงในเวลาที่ส ารวจ และผ่านกระบวนการนในการจัดเก็บด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดบกพร่องก็ต้องจัดเก็บหรือแก้ไขใหม่  
 ส่วนปัญหาของการตรวจสอบข้อมูล พบว่า บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมากขาดความรู้ความ
ช านาญในด้านการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลมีปริมาณมาก และไม่เป็นปัจจุบันซึ่งคล้ายกับ บรรเจิด สิทธิโชค 
(2549) ที่กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูลนั้นผู้ท าหน้าที่ขาดประสบการณ์ ผู้บริหารโรงเรียนไม่ตรวจสอบและการ
ตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการสุ่มตรวจสอบกับแหล่งข้อมูล   
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ควรจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในด้าน
การตรวจสอบข้อมูลมาท างานเฉพาะกิจ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย
อยู่เสมอ ควรจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านการตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเสนอดังกล่าวนี้เป็นไปในท านองเดียวกับที่ สิทธิชัย    โขนงนุช (2550) ที่พบว่า ควรเพ่ิมบุคลากรในงาน
สารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสารสนเทศ 
 ด้านการประมวลผลข้อมูล พบว่า การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ในด้านการประมวลผลข้อมูลนั้น ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล 
ได้ประมวลผลข้อมูลตามขอบเขตงานของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล ได้
ประมวลผลข้อมูลโดยการจัดเรียงข้อมูลหรือการจัดกลุ่มได้ประมวลผลโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยมีอุปกรณ์
ช่วย และได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วแก้ไขปรับปรุงเมื่อมีความผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล ได้มีการ
วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลโดยประมวลผลข้อมูลโดยการค านวณ เช่นเดียวกับที่ 
วีระ สุภากิจ (2549)    ได้พบว่า การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นน าข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศที่เป็น
สารสนเทศอยู่แล้วน ามาจัดกลุ่มแยกแยะตามลักษณะ และประเภทของสารสนเทศการประมวลผลนั้นใช้ตั้งแต่
วิธีการที่ท าด้วยมือ ใช้เครื่องคิดเลข จนกระท่ังใช้คอมพิวเตอร์   
 ปัญหาการประมวลผล พบว่า บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความช านาญ 
ในด้านการประมวลผลข้อมูล งบประมาณในการด าเนินงานประมวลผลข้อมูล ไม่เพียงพอโปรแกรมที่ใช้งาน
ส าหรับการประมวลผลข้อมูล จากต้นสังกัดไม่สมบูรณ์และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และไม่
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สมบูรณ์ ขาดวิธีการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ สอดคล้องกับบรรเจิด สิทธิโชค (2549) พบว่าในการ
ประมวลผล บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถและการประมวลผล ข้อมูลไม่  
 ส่วนข้อเสนอแนะในการประมวลผลข้อมูล คือ ควรจัดอบรมหรือให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในด้านการประมวลผลข้อมูล ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งอาจด าเนินการเอง หรือจ้างบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญด าเนินการให้เฉพาะกิจ ควร
จัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล เช่นเดียวกับวรพงษ์ สันติวงค์ (2550) ได้กล่าวว่า 
ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และทักษะการจัดการ
สารสนเทศ   
 ส าหรับการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล พบว่า การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
ท้ายช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพังงาในด้านการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูลนั้น ได้มีการจัดสถานที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ตู้เก็บเอกสาร ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล ได้จัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้แฟ้มข้อมูลหรือป้ายนิเทศ หรือเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกับ วีระ สุภากิจ (2549) ได้กล่าวว่า การจัดหน่วย
หรือคลังข้อมูล เป็นการจัดให้มีแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศไว้ในหน่วยงานซึ่งเรียกว่าศูนย์สารสนเทศทาง
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ คือ จัดให้มีสถานที่ เช่น มีห้อง ๆ หนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงเรียน
เป็นศูนย์สารสนเทศ หรืออาจใช้ห้องสมุด ห้องอ่ืน จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น ตู้ ส าหรับเก็บแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศ หรือแผ่นบันทึกข้อมูลกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ จัดท าระบบค้นหาแฟ้มหรือหากเป็นคอมพิวเตอร์ก็
จัดท าระบบการค้นหาให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้และการบริหารข้อมูลโรงเรียนและให้สามารถใช้กับ
โปรแกรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแสดงสารสนเทศที่ส าคัญ 
แต่ละรอบปีเป็นแผ่นป้ายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประจ าปีการศึกษา รายชั้นเรียน จัดท าสรุปข้อมูลสาระสนเทศท่ีส าคัญ ๆ เป็นสไลด์หรือแผ่นใสเพ่ือประกอบค า
บรรยายแก่ผู้มาศึกษาดูงานหรือเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน จัดห้องปฏิบัติการ ส าหรับเสนอผลงานของหน่วยงาน 
ซึ่งมีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบส าคัญ ถ้าโรงเรียนมีสถานที่เพียงพอ   
 ในขณะที่ปัญหาการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล พบว่า วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ มี
สถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่เป็นสัดส่วนอยู่รวมกับงานอ่ืน ๆ ท าให้การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ขาด
ระบบค้นหาข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจนเช่นเดียวกับ ประเสริฐ สุขสิงห์คลี (2551) พบว่า ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล
ไว้ในแผ่นซีดีรอม ขาดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและไม่มีสถานที่จัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นสัดส่วน การ
จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบไม่ได้แยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ไม่มีการจัดระบบค้นหาที่มีประสิทธิภาพ   
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ตรวจสอบผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม
ทั้งได้แก้ไขปรับปรุงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดพลาด ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เช่นเดียวกับ วีระ สุภากิจ (2549) พบว่า ได้น าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ตัดสินใจในการจัดการหรือปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง แต่ละครั้งข้อมูลและสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นปรนัย เช่น ข้อมูลที่เป็น
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กฎระเบียบ มีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ แสดงเป็นสถิติ เป็นตัวเลขคณิต เช่น อัตราการเกณฑ์เด็ก ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ไม่ว่าใครเป็นผู้วิเคราะห์และวิเคราะห์เมื่อใดควรได้ผลเหมือน ๆ กัน ผู้บริหารอาจมอบหมายงานให้ค รูที่มี
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวท าการวิเคราะห์ ส่วนข้อมูลสารสนเทศที่มีลักษณะเป็นอัตนัย เช่น ข้อมูลประเภท
ภาษา สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนความคิด เช่น ความดีของนักเรียน ตัวอย่างของนักเรียน ซึ่งจะได้ผลการวิเคราะห์ไม่
ชัดเจนเหมือนประเภทปรนัย ผู้บริหารควรให้คณะบุคคลใช้ดุลยพินิจของคนส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ ถ้าข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จัดเก็บไว้ไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์การใช้แต่ละเรื่องอาจต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม   
 ส่วนปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น พบว่า บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความ
ช านาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลขาดผู้รับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตรง ในขณะที่ ประเสริฐ สุขสิงห์คลี (2551) กล่าวว่า ไม่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบและจริงจัง ขาดผู้รับผิดชอบ บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ   
 ส าหรับการน าข้อมูลไปใช้ พบว่า ได้มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการรายงาน
การศึกษาตนเอง การประเมินตนเอง และน าไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปีได้น าข้อมูลและสารสนเทศไป
ใช้ในการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน น าไปใช้ในการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม น าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใช้ในการนิเทศ ให้ค าปรึกษา รวมทั้งได้น าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการจัดการ ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของการบริหารจัดการโรงเรียน 
น าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงาน ส าหรับฝ่ายบริหาร น าไปใช้ในการประเมินแผนงาน 
โครงการ การตรวจสอบควบคุมการด าเนินงานโครงการ และน าไปใช้ในการระบุจุดเด่น จุดด้อย และตามความ
คิดเห็นของสภานักเรียน พบว่า ได้มีการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมทั้งใช้
ในการก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา งานสภานักเรียน น าไปใช้ในการระบุจุดเด่น จุดด้อย ของสภานักเรียน ได้น า
ข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าระบบการปฏิบัติงานตามแผนงานสภานักเรียน ได้น าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใช้ในการตรวจสอบควบคุมการด าเนินงานสภานักเรียนน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนและกระบวนการจัดการงานสภานักเรียน ส่วนที่ไม่ได้มีการปฏิบัติ คือ การน าข้อมูลและสารสนเทศไป
ใช้ในการประเมินแผนงานและโครงการงานสภานักเรียน ไม่มีการน าไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปีของ
สภานักเรียน ไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์บริบทของการบริหาร
จัดการงานสภานักเรียน ไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท าแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมของสภานักเรียน รวมทั้งไม่ได้น าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงานและ
ไม่ได้น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานของสภานักเรียนเช่นเดียวกับที่ วีระ สุภา
กิจ (2549) กล่าวว่า การน าข้อมูลไปใช้ เป็นการน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วไปใช้ประกอบการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง 
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 ส าหรับปัญหาของการน าข้อมูลไปใช้ พบว่า บุคลากรและนักเรียน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
สารสนเทศได้อย่างไม่เต็มศักยภาพ ดังที่ ณรงค์ บุญมี (2549) กล่าวว่า รูปแบบของการน าเสนอข้อมูล 
เนื่องจากการน าเสนอข้อมูลในแต่ละปีของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีแบบ
น าเสนอท่ีแน่นอนเป็นมาตรฐานเพ่ือใช้ในงานตลอดไป ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการวางแผนการศึกษาได้ และ
ความซับซ้อนในการเผยแพร่ข้อมูล   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนควรได้รับการดูแลติดตาม ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนทุก ๆ ด้าน จากหน่วยงานต้นสังกัด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
 2. โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดจ้างบุคลากรเฉพาะกิจมาด าเนินการจัดการ
สารสนเทศ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศโดยตรง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ความช านาญด้านระบบสารสนเทศรวมทั้งด้านเทคโนโลยีทีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญและเข้าใจในระบบสารสนเทศอย่างแท้จริง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล 
 3. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดหน่วยหรือคลังข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ 
 4. การจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนควรตรวจสอบความเป็นปัจจุบันและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล บุคลากรควรให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ควรจัดท าระบบค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานโดยใช้สถิติ น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการประเมินแผนงานโครงการของงานสภา
นักเรียน และควรน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปีของงานสภานักเรียนให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ควรด าเนินการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา กับโรงเรียนอ่ืน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะได้น าผล
การศึกษามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดระบบบริหารสารสนเทศ เพ่ือให้
ได้สารสนเทศที่แท้จริงน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษา รูปแบบ และแนวทางการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดระบบบริหารสารสนเทศ 
เพ่ือให้การบริหารมีความคล่องตัว รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ ทันต่อการใช้งาน 


